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1. Rekisterinpitäjä Jyväskylän kaupunkirakennelautalunta 

Jyväskylän kaupunki 

Hannikaisenkatu 17 
40100 Jyväskylä 

p. 014 266 5025 

2. Rekisterin  

yhteyshenkilö 

Veli-Jussi Koskinen,  

kaupungininsinööri,  

puh. (014) 266 5115 
 

3. Rekisterin nimi Vene- ja satamapaikkojen kameravalvonta 

4. Tietosuojavastaava Liina Kuusela 
Kilpisenkatu 1 

PL 193 
40101 JYVÄSKYLÄ 

5. Henkilötietojen  

käsittelyn  
tarkoitus  

Rekisterin pitäjä käsittelee tietoja seuraavasti 

 Valvotaan laitureilla tapahtuvaa toimintaa 
 Tallenteita käsitellään luottamuksellisesti 

 Tallenteita kerätään turvallisuuden varmistamiseksi, omai-
suuden suojaamiseksi, ennaltaehkäisemään rikoksia ja aut-

tamaan jo tapahtuneiden selvittämisessä. 

 Tallenteet säilytetään vastaavan henkilön kovalevyasemalla. 

6. Rekisterin  

tietosisältö 

Videojärjestelmän kameroiden tallentamat ja kuvaamat kuva-aineis-

tot. 

7. Säännönmukaiset 

tietolähteet 
Jyväskylän kaupungin liikenne- ja viheralueiden kameravalvonnan 

alaisuudessa olevat satamat ja laiturit, joista kameroiden välittämä 

kuva-aineisto. 

8. Tietojen  
säännönmukaiset 

luovutukset  

Rekisterin tietojen luovutukseen sovelletaan tietosuojalakia ja lakia 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta. Säännönmukaista tietojen 

luovuttamista ei tehdä. 

9.  Rekisterin  

suojauksen  

periaatteet 

Rekisteriin on merkitty katseluoikeus vain nimetyillä pääkäyttäjillä 

ja poliisilla. Rekisteriin päivittyy uutta tilannekuvaa kamerajärjestel-

män havaittua liikettä kuvausalueella. Tiedot tuhoutuvat, kun jär-
jestelmä tallentaa uutta vanhan päälle. Tallenteet ovat muutaman 

viikon vanhoja. 
  

Tallenteiden tarkistelu tapahtuu selailemalla kovalevylle tallentu-

neita tilannekuvia. 

10. Oikeus saada 

pääsy tietoihinsa 

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on kirjattu 

henkilötietorekisteriin ja onko tietoja käsitelty lainvastaisesti. Hen-
kilön tulee esittää tarkastuspyyntö, jossa tarkastettavat tiedot ovat 



  

 

yksilöityinä. Pyyntöjä varten on laadittu lomakkeet, jotka ovat saa-

tavilla toimintayksiköistä. Tietojen tarkastuspyyntö toimitetaan toi-
mintayksikön henkilökunnalle ja tietojen käsittelyn tarkastuspyyntö  

Tietosuojavastaavalle. Pyydetyt tiedot pyritään antamaan viivytyk-

settä. Tarkastus toteutetaan tarvittaessa henkilökohtaisen käynnin 
yhteydessä. Asiakkaalle järjestetään mahdollisuus tutustua häntä 

koskeviin asiakirjoihin. Rekisteröidylle ilmoitetaan samalla mistä  
rekisterin tiedot on saatu, mihin niitä käytetään ja mihin mahdolli-

sesti luovutetaan. Jos tarkastusoikeus poikkeuksellisesti evätään, 

annetaan asiakkaalle asiasta kirjallinen vastaus. Päätöksestä ilme-
nee syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Rekisteröity voi 

saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Tarkastusoikeus 

on maksutonta kerran vuodessa. 

11.  Oikeus tietojen oi-

kaisemiseen 

Mikäli rekisterissä havaitaan virheellinen, tarpeeton, puutteellinen 

tai vanhentunut tieto, oikaisee asiakastyöntekijä sen omasta aloit-
teestaan tai asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä. Asiakaan pyyntöä 

varten on laadittu lomake, joka on saatavilla toimintayksiköistä. 

Pyyntö  
toimitetaan toimintayksikön henkilökunnalle. Mikäli asiakas haluaa 

korjattavaksi tietojärjestelmässä näkyvää, väestörekisteristä tul-
lutta tietoa, ohjataan hänet esittämään korjauspyyntö väestörekis-

teriviranomaisille. Mikäli asiakkaan vaatimusta tiedon korjaamisesta 

ei hyväksytä, kieltäytymisestä annetaan ao. asiakkaalle todistus, 
josta ilmenevät syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. 

Henkilölle kerrotaan hänen oikeudestaan saattaa asia tietosuojaval-

tuutetun käsiteltäväksi. 

12.  Oikeus tehdä vali-

tus valvontaviran-
omaiselle  

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos 

rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsitte-
lyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta tai kansallisia tieto-

suojaa ohjaavia lakeja ja asetuksia. Valvontaviranomaisen yhteys-

tiedot:  
 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 
PL 800 

00521 HELSINKI 

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6 krs 
00520 HELSINKI 

Puh. 029 56 66700 

tietosuoja@om.fi 
 

PERUSTEET: 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 77A 

 


